المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 02/3102/4

لوازم الكتب للصف االول
كتاب قراءة عربي :الجديد في القراءة والفهم الصف االول تأليف د .فهد ابو خضرة –
أحمد رجب غنايم الجزء 2+1
 :يُباع في المدرسة في بداية السنة الدراسية.
حساب
انكليزي

 Click 1- Jacqui Slascky & Judi Alexander :بدون دفتر

النسخ الصغير التابع للكتاب  +احضار معجونة او פולילינה
 :األول في العلوم والتكنولوجيا – كتاب الطالب – عبد شالعطة
علوم
 :بخطوة اولى للصف االول
فنون+حذر على الطرق
يمقص ،صمغ  ،UHUتالوين ( خشب  12لون).
دفتر رسم صغير.
الدفاتر:
 3دفاتر عربي (امالء ،نسخ للصف ،نسخ للبيت)
 2دفاتر انكليزي ()Copy, Dictation
 1دفتر عربي للعلوم
يُرجى تجليد الكتب والدفاتر حسب المواضيع وذلك :
 -اللغة العربية باللون االصفر

 اللغة االنجليزية باللون االحمر الحساب باللون االزرق -العلوم باللون االخضر

 الرجاء كتابة اسم كل طالب والموضوع على الدفتر. قلمان رصاص -محاية-مسطرة-براي  +معجونة.

تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة الدراسية
 2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء الزي الجديد من دكان
المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم
الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز اسود.



نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسوم الخدمات في المدرسة االبتدائية (الصفوف بستان وحتى
ثامن) والتي تجبى من البنك مباشرة ستوزع على  8دفعات شهرية من  31\9\3102وحتى .31\2\3102

المدرسة المعمدانية في الناصرة

السنة الدراسية 02/3102/4
لوازم الكتب للصف الثاني

انكليزيClick 2- Jacqui Slascky & Judi Alexander :

حساب  :يُباع في المدرسة

عربي  :الجديد في القراءة والفهم – للصف الثاني .تأليف د .فهد ابو خضرة – احمد رجب
غنايم الجزء 2+1

خط عربي  :حروف الهادي في تعليم خط الرقعة للصف الثاني .تأليف – طارق
شريف.
علوم

 :العلم والتكنولوجيا بنظرة جديدة -للصف الثاني( .الكتاب فقط)

فنون/حذر على الطرق  :بخطوات امنة وثابتة للصف الثاني 1

مقص ،صمغ  ،UHUتالوين خشب  12لون.
 +دفتر رسم صغير.

موطن :الحياة معًا في اسرائيل
الدفاتر

 5دفاتر عربي  )1:نسخ الصف )2 -نسخ البيت )3 -امالء  )4-تمارين –  )5دفتر معاني

كلمات

 2دفتر حساب

 3دفاتر انكليزي (( )words, copy&Ex., Dictationيمكن استعمال دفتر امالء الصف

االول).

 1دفتر موطن
 1دفتر علوم




يُرجى تجليد الكتب والدفاتر حسب المواضيع وذلك :

 -اللغة العربية باللون االصفر

 -اللغة االنجليزية باللون االحمر



 -الحساب باللون االزرق



الرجاء ارسال جميع الكتب والدفاتر في اول يوم دراسي حتى يتسنى لنا جمعهم من الطالب.



تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة الدراسية
 2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء الزي الجديد من دكان
المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم
الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز اسود.
نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسووم الخودمات فوي المدرسوة االبتدائيوة (الصوفوف بسوتان وحتوى
ثامن) والتي تجبى من البنك مباشرة ستوزع على  8دفعات شهرية من  31\9\3102وحتى .31\2\3102



المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 02/3102/4

لوازم الكتب للصف الثالث

عربي

 :كتاب الجديد في القراءة والفهم  +كراس العمل

الدفاتر 1 :نسخ للبيت  1نسخ للصف – كلمات – امالء للصف – امالء للبيت – تمارين.
خط :الهادي في خط الرقعة للصف الثالث .تأليف  :طارق شريف.

فهم المقروء :أنا أقرأ أنا أفكر للصف الرابع

 :الحياة معًا في اسرائيل للصف الثالث.

موطن

 1دفتر .

رياضيات  :يُباع في المدرسة في بداية السنة  1 +دفتر حساب
انكليزي :

Click 3- Jacqui Slascky & Judi Alexander
( My First Unseens- Yelena Helbronلون الغالف ازرق)

دفاتر االنكليزي 1 :كلمات Words

 1نسخ وتمارين معًا Copy + Ex.
 1امالء Dictation

علوم

الرجاء كتابة اسم كل طالب والموضوع على الدفتر.

 :العلم والتكنولوجيا بنظرة جديدة – للصف الثالث + .دفتر

الحذر على الطرق  :بخطوات امنة وثابتة للصف الثالث .2

مقص ،صمغ  ، UHUتالوين خشب  12لون.

عبراني  :ספר :שלום קריאה  – 1נוהא חמאד כתה ג' يُباع في المدرسة في بداية السنة
מחברת כתב :שלום קריאה נכתוב א -ב ונמחק يُباع في المدرسة في بداية السنة
 5دفاتر ( كلمات מלים – تمارين תרגילים – نسخ העתקה – خط כתב  -امالء הכתבה)
* الرجاء تجليد الكتبب والبدفاتر ببالورا والنبايلو للمحافظبة لليهبا حتبه نهايبة السبنة وكتاببة لنباوين
الدفاتر.
يُرجى تجليد الكتب والدفاتر حسب المواضيع وذلك :
 -اللغة العربية باللون االصفر

 اللغة االنجليزية باللون االحمر -الحساب باللون االزرق

 اللغة العبرية باللون االخضر

تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة الدراسية
 2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء الزي الجديد من دكان
المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم
الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز اسود.



نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسووم الخودمات فوي المدرسوة االبتدائيوة (الصوفوف بسوتان وحتوى
ثامن) والتي تجبى من البنك مباشرة ستوزع على  8دفعات شهرية من  31\9\3102وحتى .31\2\3102

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 02/3102/4

لوازم الصف الرابع

عربي  :الجديد في القراءة والفهم للصف الرابع – تأليف د .فهد ابو خضرة وآخرين+ .
كراس العمل.
فهم المقروء :أنا أقرأ أنا أفكر للصف الخامس
 5دفاتر عربي
حساب :يُباع في المدرسة  2 +دفاتر حساب
علوم  :العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة – للصف الرابع + .دفتر

انكليزي 4 + .Let's Go + Practice Book :دفاتر.
اللغة العبرية  :עברית לדרך ( -2-מט"ח).
جغرافية

 :الحياة معًا في اسرائيل للصف الرابع.

حاسوب

 :معالج النصوص  Word 2007في المدرسة والبيت  /بسام شحتوت.



تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة الدراسية
 2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء الزي الجديد من دكان
المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم
الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز اسود.



نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسوم الخدمات في المدرسة االبتدائية (الصفوف بستان وحتى
ثامن) والتي تجبى من البنك مباشرة ستوزع على  8دفعات شهرية من  31\9\3102وحتى .31\2\3102

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 02/3102/4
لوازم الصف الخامس

عربي  :الجديد في القراءة والفهم للصف الخامس تأليف د .فهد ابو خضرة وآخرين.

 7دفاتر عربي.
لغة عبرية

 :עברית לדרך ( -3-מט"ח).

لغة انكليزية ( Let's Go + Practice Book :كتاب السنة الماضية)
حساب

 :يباع في المدرسة  2 +دفتر حساب

جغرافية

 :خرائط تكشف لك العالم  +كراس العمل  +دفتر عربي.

علوم

 :العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة – للصف الخامس  +دفتر.

حاسوب:

 :مولد العروض  Power Point 2007في المدرسة والبيت /بسام شحتوت

 تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة
الدراسية  2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء
الزي الجديد من دكان المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما
سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز
اسود.




نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسوم الخدمات في المدرسوة االبتدائيوة (الصوفوف
بسووتان وحتووى ثووامن) والتووي تجبووى موون البنووك مباشوورة سووتوزع علووى  8دفعووات ش وهرية موون
 31\9\3102وحتى .31\2\3102

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 02/3102/4

لوازم الصف السادس
لربي  :الجديد في القراءة والفهم للصف السادس تأليف د.فهد ابو خضرة وآخرين
 7دفاتر لربي.
اللغة العبرية  :עברית לדרך ( -4-מט"ח).
اللغة االنكليزية

 3 – Panorama + Work book :دفاتر.

حساب  :يباع في المدرسة  2 +دفتر حساب
جغرافية  :السهل الساحلي االوسط والجنوبي وشمالي البالد (מט"ח )  +كراس
العمل.
تاريخ  :التاريخ القديم للصف السادس.
للوم  :العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة  +دفتر .
 تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة
الدراسية  2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء
الزي الجديد من دكان المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما
سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز
اسود.



نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسوم الخدمات في المدرسوة االبتدائيوة (الصوفوف
بسووتان وحتووى ثووامن) والتووي تجبووى موون البنووك مباشوورة سووتوزع علووى  8دفعووات شووهرية موون
 31\9\3102وحتى .31\2\3102

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 02/3102/4
لوازم الصف السابع
لربي

 :المختار من االدب العربي الحديث -الصف السابع  +الكراس.
الجديد في قوالد اللغة – للصف السابع .
 3دفاتر لربي.

עברית

 :אשכול – כתה ז'.

انكليزي

 . Live and learn+ Practice book :دفتران.

 : :رياضيات للصف السابع (مالئم للمنهبا الجديبد) – اصبدار משבצת –
رياضيات
ספרי מתמטיקה + .دفترا
كيمياء

 :لالم من المادة للمرحلة االلدادية

بيولوجيا

 :دوسية تباع في المدرسة .

جغرافية

 :الناس والبلدات – מט"ח.

تاريخ

 :التاريخ للصف السابع .تأليف د .عطااهلل قبطي.

حاسوب

 :برنامج األوراا األلكترونية  Excel 2007في المدرسة والبيت –
احمد محاميد



تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة الدراسية
 2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء الزي الجديد من دكان
المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم
الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز اسود.



نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسووم الخودمات فوي المدرسوة االبتدائيوة (الصوفوف بسوتان وحتوى
ثامن) والتي تجبى من البنك مباشرة ستوزع على  8دفعات شهرية من  31\9\3102وحتى .31\2\3102

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 02/3102/4

لوازم الصف الثامن:
رياضيات

 :رياضببيات للصببف ال ببامن (مالئببم للمنهببا الجديببد) – اصببدار משבצת –
ספרי מתמטיקה + .دفترا .

جغرافية

 :األرض – الغالف الصخري – مصطفه لصفور

تاريخ

 :التاريخ الحديث للصف ال امن  -تأليف والداد الدكتور سعيد برغوثي
وللي هريش.

كيمياء

 :دوسية تباع في المدرسة.

بيولوجيا

 :دوسية تباع في المدرسة.

فيزياء

 :دوسية تباع في المدرسة.

اللغة العربية  :الجديد في قوالد اللغة العربية .
االدب – المختار من االدب العربي لل امن.
 3دفاتر
اللغة العبرية  :אשכול – כיתה ח'.
اللغة االنكليزيةKeep Thinking + Workbook. :


تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة الدراسية
 2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء الزي الجديد من دكان
المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم
الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز اسود.



نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسووم الخودمات فوي المدرسوة االبتدائيوة (الصوفوف بسوتان وحتوى
ثامن) والتي تجبى من البنك مباشرة ستوزع على  8دفعات شهرية من  31\9\3102وحتى .31\2\3102

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 02/3102/4

لوازم الصف التاسع
اللغة العربية  :المختار من األدب العربي للصف التاسع.
اللغة العبرية  :אשכול – כיתה ט'.
שבילי הלשון – מרואן פאעור.
اللغة االنكليزية  :يعلن يف حينه
كيمياء

 :الكيمياء الحدي ة ,كتاب الطالب /خلف كريدين ,محمود زلبي ,حسن شما

بيولوجيا

 :لالم التغذية لند النباتات والحيوانات واإلنسا  /מטח

فيزياء

 :يُعلن في حينه.

رياضيات

 :رياضيات للصف التاسع (مالئم للمنها الجديد) اصدار משבצת ספרי
מתמטיקה باللغة العربية

جغرافية

 :اسرائيل االنسا والمدى .

تاريخ

 :فصول في التاريخ للصف التاسع – تأليف لبد الوهاب محمود حبايب.

مدنيات

 :مسيرة نحو الديمقراطية االسرائيلية مع كراس لمل.



تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة الدراسية
 2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء الزي الجديد من دكان
المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم
الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز اسود.



نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسووم الخودمات فوي المدرسوة االبتدائيوة (الصوفوف بسوتان وحتوى
ثامن) والتي تجبى من البنك مباشرة ستوزع على  8دفعات شهرية من  31\9\3102وحتى .31\2\3102

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 02/3102/4

لوازم الصف العاشر
األدب :بيادر األدب القديم.
بيادر األدب الحديث.
القوالد :يُعلن في حينه.

اللغة العربية

:

اللغة العبرية

 :מרבד א' (ספר חדש)
המעיין השלם א' (המלצה)
שבילי הלשון – מרואן פאעור.
ישר ולעניין

كيمياء

 :نسب وروابط في لالم المواد (بالعربية) -تأليف تامي ناحوم  +زيفا باردوف
اصدار معهد وايزما .

تاريخ

 )1:نظام الحكم والمجتمع في الدولة االسالمية في العصور الوسطه.
 )2تاريخ الشرا األوسط الحديث الجزء 2+1

فيزياء

 :מכניקה ניוטונית (כרך א') -עדי רוזן +זאב קרקובר (الطبعة الجديدة)
كتب مسالدة (غير الزامية):
 .1اسئلة امتحانات البجروت في الفيزياء.
 .2מכניקה לתיכון ואוניברסיטה – יורם אשל (الرمادي)

الكترونيكا:
 .1מבוא להנדסת אלקטרוניקה – תורת החשמל  /גל ,קלרטג (חובה)
 .2מבוא להנדסת אלקטרוניקה  -מערכות ספרתיות ,ניסויים ,חלק א'  /אזיה ,גילעם.
(לא חובה)

مدنيات :يُعلن في حينه.

بيولوجيا  :بيولوجيا اإلنسا – ادوار شيبا
رياضيات  5 :وحدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון 338530
 4وحدات  :הכנה לבחינות במתמטיקה – לתלמידי כיתה י'
אדית כהן  +מריאן רוזנפלד
 3وحدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון 338531

اللغة اإلنكليزية :
 5وحدات :

High Points – by Leanne Ravid
Reading + work book

 4وحدات :
It Makes Sense – by Leanne Ravid

بيئة:


الحياة والمحيط (فصول في تعلم البيئة).
تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة الدراسية
 2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء الزي الجديد من دكان
المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم
الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز اسود.



نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسووم الخودمات فوي المدرسوة االبتدائيوة (الصوفوف بسوتان وحتوى
ثامن) والتي تجبى من البنك مباشرة ستوزع على  8دفعات شهرية من  31\9\3102وحتى .31\2\3102

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 02/3102/4
لوازم الصف الحادي عشر
ْ
األدب :ال ُمغني في الشعر.
اللغة العربية :
ْ
ال ُمغني في الن ر.
القوالد :يُعلن في حينه.

اللغة العبرية

 :نفس كتب السنة الماضية  +המעיין השלם א+ב (המלצה)
מרב"ד ב'.

كيمياء

 - :الكيمياء في داخلنا (بالعربية) –دفورا كسفيس  +دينا ربابورت اصدار معهد
وايزمن.
 طعببم الكيميبباء (بالعربيببة) -د .اوريببب هيرشببكوفيتس +تسببفيا كابرمببا  .اصببدارالتخنيو  +מטה מל"מ.

مدنيات

 :أ نكو مواطنين في اسرائيل.

فرع الفيزياء:
 ) 1מכניקה ניוטונית (כרך א +ב) עדי רוזן  +זאב קרקובר (النسخة الجديدة)
كتب مسالدة غير الزامية:
* בחינות בגרות בפיזיקה
* מכניקה קלאסית ויחסותית -דוד אגמון
* מכניקה לתיכון ואוניברסיטה (الرمادي) – יורם אשל
الكترونيكا:
 )1מבוא להנדסת אלקטרוניקה – מבוא למיקרומחשבים ולמיקרומעבדים ,יʺא  /טירר ,פולק (לא חובה)
 )2מבוא להנדסת אלקטרוניקה – שפת  ,Cתרגול וניסויים  /אייל שפרוני (לא חובה)
 )3אלקטרוניקה תקבילית וספרתית  /גלעם (חובה)
 )4אלקטרוניקה ומחשבים  -מערכות ספרתיות  /יעקב שוורץ ,צבי אזיה (לא חובה)
 )8אלקטרוניקה ומחשבים  -מערכות ספרתיות ,ניסויים ,חלק ב' – תיכון חומרה  /גלעם (לא חובה)
 )0אלקטרוניקה ומחשבים  -מערכות ספרתיות ,ניסויים ,חלק ג'  /רפאלוביץ (לא חובה)
 )7מבוא להנדסת אלקטרוניקה  -אלקטרוניקה תקבילית וספרתית  -ניסויים  /שאול זרצקי ,צבי אזיה (חובה)

رياضيات :

 5وحدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון 338530
 4وحدات  :הכנה לבחינות במתמטיקה – לתלמידי  4יח' לימוד שאלון 38534
אדית כהן  +מריאן רוזנפלד
 3وحدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון 338532

اللغة اإلنكليزية  :نفس كتب السنة الماضية.
بيولوجيا :



نوافذ لله البيئة ,كتاب الطالب /ادوار شيبا .
الخلية -وحدة الحياة  /حايه غروس ويهوديت لتيديه.

تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة الدراسية
 2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء الزي الجديد من دكان
المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم
الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز اسود.



نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسووم الخودمات فوي المدرسوة االبتدائيوة (الصوفوف بسوتان وحتوى
ثامن) والتي تجبى من البنك مباشرة ستوزع على  8دفعات شهرية من  31\9\3102وحتى .31\2\3102

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 02/3102/4
لوازم الصف الثاني عشر
اللغة العربية

نفس كتب الحادي لشر.

اللغة العبرية

 :نفس كتب الحادي لشر +המעיין השלם א'+ב (המלצה).

اللغة االنكليزية  :نفس كتب الحادي لشر.
بيولوجيا

 :أجهزة ولمليات بيولوجية – ادوار شيبا

كيمياء

 - :الطاقة في وتيرة الكيمياء.باللغة العربية  -د .مريم كرمي واوديب فايسلبرغ
اصدار التخنيو .
 -بوليمرات /معهد وايزمن

فيزياء :

فصول في الكهرباء والمغناطيس (يباع في المدرسة)
فصول في المادة واالشعة(.يباع في المدرسة)

رياضيات

 5 :وحدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון 338537
 4وحدات  :הכנה לבחינות במתמטיקה – לתלמידי  4יח' לימוד
שאלון –  38538אדית כהן  +מריאן רוזנפלד
 3وحدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון 338533

الكترونيكا:
 .1מערכות אלקטרוניות
 .2מערכות אלקטרוניות

תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית (يباع في المدرسة فقط)
תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית – ניסויים ופרויקטים
חלק א' (לא חובה)
.3מערכות אלקטרוניות תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית -ניסויים חלק ב (לא חובה)
.4מערכות אלקטרוניות מבוא לתקשורת חזותית( .يباع في المدرسة)
(כל הספרים בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה ומט"ח)
بيولوجيا- :


أجهزة ولمليات بيولوجية ,كتاب الطالب /ادوار شيبا .
للم الكائنات الحية الدقيقة وأجهزة الحماية /الجامعة العبرية.

تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة الدراسية
 2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء الزي الجديد من دكان
المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب ما سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم
الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون جينز اسود.



نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسووم الخودمات فوي المدرسوة االبتدائيوة (الصوفوف بسوتان وحتوى
ثامن) والتي تجبى من البنك مباشرة ستوزع على  8دفعات شهرية من  31\9\3102وحتى .31\2\3102

